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01-5498

Nazwa/typ Kod produktu

Szczotka do gum strzykowych 2-stopniowa, zielono-niebieska, 32 cm

Szczotka do gum strzykowych 3-stopniowa, zielono-niebieska, 44 cm

Szczotka do gum strzykowych, 3-stopniowa, z wymienną częścią myjącą

Część myjąca do szczotki do gum strzykowych, 3-stopniowa

1/10

1/10

1/10

1/10

01-5499

01-5498

01-5449

01-5449-001

Szczotki do gum strzykowych wielostopniowe

Zamontowane spiralnie włosie szczotki ułatwia aplikację szczotki w gumie 
oraz znacznie podnosi skuteczność czyszczenia. 
W szczotkach zostały użyte dwie grubości włosia: 
w kołnierzu 0,35 mm oraz w środkowej i końcowej części 0,20 mm, 
dzięki czemu mycie jest dokładniejsze, a krótsze włosie nie rysuje gumy. 
Odporne na wysokie i niskie temperatury. 
Odporne na kwaśnie i zasadowe środki myjące a także detergenty. 
Ergonomiczne, solidnie oprawione rączki.

01-5499

01-5449

01-5449-001

2

Typ szczotki PrzeznaczenieDługośćKod katalogowy

2-stopniowa

3-stopniowa

3-stopniowa

do krótkich gum strzykowych

do krótkich i długich gum strzykowych

do krótkich i długich gum strzykowych

32 cm

44 cm

48 cm

01-5499

01-5498

01-5449

Porównanie wielostopniowych szczotek do mycia gum strzykowych



 01-5376
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Szczotki do gum strzykowych kołnierzowe

Szczotki do gum strzykowych

Nazwa/typ Kod produktu

Szczotka do gum strzykowych, kołnierzowa, 20 cm, zielono-niebieska, nowy typ

Szczotka do gum strzykowych, kołnierzowa, 18 cm, z rączką, stary typ

1

1/10

549301-

01-5376

Z ergonomiczną rączką podnoszącym komfort pracy.
Bardzo wytrzymałe stilonowe włosie.
Nowy kształt sprawia, ze praca jest łatwiejsza i szybsza.
Do mycia gum strzykowych, butelek do pojenia cieląt 
i innych narzędzi stosowanych w rolnictwie i domu. 
Odporna na działanie środków myjących i detergentów.
Do użycia zarówno w zimnej i gorącej wodzie. 

 01-5493

Nazwa/typ Kod produktu

Szczotka do gum strzykowych, stożkowa, zielono-niebieska

Szczotka do mycia końcówek, 40 cm, z uchwytem

/101

1/10

01-5458

01-5375

Z ergonomicznym uchwytem podnoszącym komfort pracy.
Z bardzo wytrzymałym stilonowym włosiem.
Ułatwia dotarcie do każdego zakamarka gumy strzykowej.

01-5458

01-5375
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Nazwa/typ Kod produktu

Szczotka do tanków bez uchwytu, zielono-niebieska

Trzonek do szczotki do tanków, aluminiowy

1

1

01-5338

01-5339

01-5338

Nazwa/typ Kod produktu

Szczotka do przewodów transportowych, niebieska, 5 m, Ø 50 mm

Szczotka do przewodów mlecznych, niebieska, 90 cm, Ø 30 mm

Szczotka do przewodów mlecznych, niebieska, 90 cm, Ø 16 mm

Szczotka do przewodów mlecznych, 130 cm

1/5

1

1

1/10

01-5455

01-5456

01-5457

01-5377

01-5455

01-5456

01-5457

Wykonana z wysokiej jakości materiału uniwersalna szczotka do mycia tanków, 
zbiorników na mleko oraz różnego rodzaju schładzalników. 
Wymiary 130 x 210 mm.
Włosie wykonane z poliestru PBT 0,5 mm - gwarantującego wysoką trwałość i elastyczność.
Do wbijania włosia użyto stali nierdzewnej, co zapewnia jego długą żywotność.
Wiele wiązek włosia zapewnia idealne czyszczenie.
Odporność na odkształcenia do 90°C.
Aluminiowy trzonek do szczotki do tanków posiada zakończenie z polyamidu.
Trzonek jest sprzedawany osobno.

Szczotki do mycia przewodów mlecznych i transportowych

Szczotki do mycia tanków

 01-5377

01-5339

Wygodne w użyciu - grubsze i odpowiedniej długości włosie 
ma doskonałe właściwości czyszczące.
Nadają się do użytku zarówno w zimnej jak i gorącej wodzie.
Odporne na detergenty i inne środki myjące. 



Uniwersalne szczotki do mycia zbiorników na mleko oraz innych urządzeń 
w każdym gospodarstwie.
Unikalna konstrukcja i wielkość szczotek pozwala na bardzo wygodną 
oraz efektywną pracę zarówno na większych, jak i mniejszych powierzchniach.
Dzięki odpowiedniej długości i profilowanej rączce mamy doskonałe „czucie” szczotki, 
a grubsze (0,35 mm), średniej twardości włosie ma doskonałe 
właściwości czyszczące i jest odporne na odkształcenia. 
Nadają się do użytku zarówno w zimnej jak i ciepłej wodzie, 
są odporne na detergenty i inne środki myjące. 

5

Uniwersalne szczotki do mycia zbiorników na mleko 

01-5454

Nazwa/typ Kod produktu

Szczotka z długą rączką, zielono-niebieska, 40 cm

Szczotka z krótką rączką, zielono-niebieska, 245 x 73 mm

1

1/5

549201-

01-5454

Uniwersalne szczotki do mycia konwi i zbiorników na mleko 

Unikalna konstrukcja i wielkość szczotki pozwala 
na bardzo wygodną oraz efektywną pracę 
zarówno na większych, jak i mniejszych powierzchniach.
Bardzo wytrzymałe stilonowe włosie. 
Odporna na działania środków myjących i detergentów. 
Nadaje się do użytku zarówno w zimnej, jak i gorącej wodzie.

Nazwa/typ Kod produktu

Szczotka do ręcznego mycia konwi "8", 20 cm, zielono-niebieska

Szczotka do mycia konwi "S", ręczna, 20 cm, zielono-niebieska

1/5

1/10

549501-

01-5583

01-5583

01-5495

549201-



01-5497

01-5459
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Nazwa/typ Kod produktu

Szczotka do konwi, okrągła, zielono-niebieska /5101-5459

Odporna na wysokie temperatury.
Okrągły korpus z tworzywa.
Włosie z niebieskiego poliestru.
Średnica ok. 12 cm.

Nazwa/typ Kod produktu

Szczotka do szorowania podłóg, ze skrobakiem, zielono-niebieska, 25 cm

Trzonek do szczotki do tanków, aluminiowy

1/5

1

01-5497

01-5339

Doskonale usuwa wszelkie zanieczyszczenia.
Wyposażona w skrobak dzięki któremu możemy dokładniej usunąć zanieczyszczenia. 
Mocne włosie z tworzywa sztucznego nie ulega odkształceniu 
i zachowuje swoje właściwości przez długi czas. 
Odporna na działania środków myjących i detergentów. 
Nadaje się do użytku zarówno w zimnej, jak i gorącej wodzie.
Do szczotki pasuje trzonek aluminiowy (nr kat. 01-5339) – sprzedawany oddzielnie. 

Nazwa/typ Kod produktu

Szczotka do mycia rąk, ALFA, zielono-niebieska, 45 x 110 mm /5101-5453

Idealna szczotka do mycia rąk dla rzemieślnika
Wygodny uchwyt pozwala na łatwą pielęgnację.
Wytrzymałe włosie z tworzywa sztucznego utrzymuje 
swoje niezmienne właściwości przez długi czas.
Wymiary: 110 x 45 mm.

01-5339

01-5453

Szczotka do konwi okrągła

Szczotka do mycia rąk ALFA

Szczotka do szorowania podłóg ze skrobakiem
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Pistolet natryskowy Komfort

Łącznik do węża, 3-stopniowy

Szybki łącznik do węża

Pistolet natryskowy Gilmour, plastikowy mechanizm

Pistolet natryskowy Gilmour, mosiężny mechanizm

Łącznik do węża, 3-stopniowy

Szybki łącznik do węża

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1

1

1/10

1/12 

1/12 

1

1/10

01-5236

01-5226

01-5227

01-5222

01-5223

01-5226

01-5227

Kod produktu

Kod produktu

 01-5226

 01-5227

 01-5236

Pistolet natryskowy Komfort

Pistolet natryskowy Gilmour

Wysokiej jakości metalowa dysza.
Wytrzymała i antypoślizgowa powierzchnia ułatwia wygodną pracę.
Płynnie regulowana dysza, od mgiełki do pełnego strumienia.
W zestawie z łącznikami ref. 01-5226 oraz 01-5227.

Odpowiedni do zraszania zimną i gorącą wodą.
Wykonany z nierdzewnego metalu.
Izolowana rączka zaworu.
Wyposażony w klips utrzymujący rączkę do pracy w trybie ciągłym.
W zestawie z łącznikiem ref. 01-5227.

 01-5222

 01-5223

Pistolety natryskowe

Wanna 65 litrów, plastik, 74 x 62 x 25 cm

Obejma do wanny 65 l

Stojak na wannę 65 l

Wanna 100 litrów, plastik, 100 x 62 x 28 cm

Obejma do wanny 100 l

Stojak do wanny 100 l

Nazwa/typ

1

1

1

1

1

1

10-5051

10-5051-002

10-5051-001

10-5050

10-5050-002

10-5050-001

Kod produktu

 10-5051

 10-5050 10-5050-001

 10-5051-001

 10-5050-002

 10-5051-002

Oporna na temp. od -65°C do +85°C.
Wykonana z wysokiej jakości polietylenu.
Odporna na uderzenia i wstrząsy.
Idealna dla przemysłu spożywczego.
Wysoka kwasoodporność.
Łatwa do czyszczenia dzięki gładkim powierzchniom.
Może być stosowana jako wanna myjni.

Wanna gospodarcza
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Fartuch

Najwyższa jakość.
Odporny na kwas i zasadę.
Idealny do profesjonalnej pracy w rolnictwie i na farmie.
Wodoodporny.
Wysoka odporność na temperaturę (-25°C do +70°C).
Odporny na rozdarcia i pęknięcia.
Różne kolory i rozmiary.

Fartuch ochronny, 80 x 120 cm, niebieski

Fartuch ochronny, 100 x 125 cm, niebieski

Fartuch ochronny, 125 x 125 cm, niebieski

Fartuch ochronny, 80 x 120 cm, biały

Fartuch ochronny, 100 x 125 cm, biały

Fartuch ochronny, 80 x 120 cm, zielony

Fartuch ochronny, 100 x 125 cm, zielony

Nazwa/typ

1/20

1/20

1/20

1/20

1/20

1/20

1/20

10-7002

09-3002

09-3004

10-7001

09-3001

09-3000

09-3003

Kod produktu

Fartuch ochronny PU, 80 x 120 cm, niebieski

Fartuch ochronny PU, 100 x 125 cm, niebieski

Nazwa/typ

1/80

1/80

09-3011

09-3013

Kod produktu

Fartuch PU

Bardzo cienki i wytrzymały fartuch wykonany z poliuretanu.
Idealny do pracy w stajni, ogrodzie lub domu.
Dzięki plastikowemu zapięciu łatwo dostosować wymaganą długość.
Ograniczona odporność na kwasy, środki zasadowe oraz wysokie temperatury.

Fartuchy Premium

Super wytrzymałe fartuchy do prac przy instalacji mlecznej i w hali udojowej.
Wodoodporne (>1000 hPa).

0 0Odporne na skrajne temperatury (-30 C do +50 C).
Bardzo odporne na podarcie i pęknięcia.
Odporne na kwasy i środki zasadowe. 
Wykonanie: od środka 100% Poliester, warstwa wierzchnia 100% PVC.
Nadający się do prania, wytrzymały i elastyczny materiał.
Z paskami na ramiona i dodatkowym paskiem do zapięcia z przodu i z tyłu.

W sprzedaży także wersja z kieszeniami na przybory dojarza -
każda kieszeń posiada odpływ wody.

Fartuch Premium, M, 115 x 100 cm

Fartuch Premium, L, 125 x 118 cm

Fartuch Premium, XL, 140 x 124 cm

Fartuch Premium z kieszeniami, S, 110 x 118 cm

Fartuch Premium z kieszeniami, L, 125 x 118 cm

Nazwa/typ

1/20

1/20

1/20

1/40

1/40

09-3015

09-3016

09-3017

09-3018

09-3019

Kod produktu

Fartuchy i kombinezony ochronne dla dojarza
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 09-3136

 09-3135

Rękawy ochronne Oxford, para

Nazwa/typ

1 09-3135

Kod produktu

Rękawy ochronne Softshell, para

Nazwa/typ

1 09-3136

Kod produktu

Rękawy ochronne

Rękawy Oxford

Długość ok. 40 cm, ze ściągaczami na obu końcach.
Wysokiej jakości rękawy wykonane z najlepszego poliestru Oxford.
Wodoodporne oraz oddychające dzięki specjalnej powłoce.

Rękawy Softshell

Wykonane z elastycznego materiału Softshell.
Praktyczne, z otworem na kciuk oraz ściągaczem zapobiegającym ześlizgiwaniu się.

2Wodoodporne (3000 mm) oraz oddychające (1000 g/m ).
 

W czasie doju doskonale chronią ramiona dojarza przed zanieczyszczeniami. 

Kombinezon roboczy, S

Kombinezon roboczy, M

Kombinezon nieprzemakalny, L

Kombinezon nieprzemakalny, XL

Kombinezon nieprzemakalny, XXL

Nazwa/typ

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

10-7011

10-7012

10-7013

10-7014

10-7015

Kod produktu

Kombinezon roboczy

Idealny dla dojarza.
Może być prany w temperaturze do 30°C.
Wodoodporne rękawy oraz dolna część kombinezonu.
Z wieloma kieszeniami oraz dodatkową osłoną zamka, zapinaną na zatrzaski.

Fartuch ochronny Apron Keron

Ten wysokiej klasy fartuch wykonany jest ze szczególnie lekkiego materiału sprawiającego, że praca w nim 
staje się mniej uciążliwa. Zanieczyszczenia nie przywierają do fartucha, ponieważ jest on wykonany bez szwów 
i oczek, a jego powierzchnia pozbawiona jest porów. 
Fartuchy idealnie nadają się do stosowania w miejscach, w których należy zachować szczególną higienę, 
np. w mleczarniach przy produkcji nabiału. 

Wykonany z czystego poliuretanu (TPU).
Bezpieczny dla żywności zgodnie z (UE) nr 1935/2004, (UE) nr 10/2011.
Ma bardzo wysoką odporność na rozdarcie i tarcie przy bardzo dużej elastyczności.
Wysoki komfort użytkowania.
Nadaje się do prania w pralkach automatycznych do 95°C. 
Elastyczny w temperaturze nawet -20°C. 
Odporny chemicznie, może być dezynfekowany i sterylizowany.
Odporny na oleje i tłuszcze zwierzęce, silne środki czystości oraz wiele kwasów i zasad.
W kolorze bladoszarym.

10-7022

10-7023

Fartuch Apron Keron, 120 x 90 cm

Fartuch Apron Keron z długimi rękawami, 136 x 92 cm

Nazwa/typ

1/20

1/20

10-7022

10-7023

Kod produktu
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Rękawice Vinex

Rękawice Protex

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Rękawice Vinex, 7

Rękawice Vinex, 8

Rękawice Vinex, 9

Rękawice Vinex, 10

Rękawice Protex, 7

Rękawice Protex, 8

Rękawice Protex, 9

Rękawice Protex, 10

1/12

1/12

1/12

1/12

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7585

10-7560

10-7561

10-7586

10-7562

10-7563

10-7564

10-7565

Ochrona przed chemikaliami.
Wykonane z bawełnianego weluru, zapewniają wysoki komfort.
Pozwalają na pewny chwyt dzięki zastosowaniu specjalnej tekstury 
na powierzchni spodniej rękawicy.
Pochłaniają pot.
Bez lateksu, dla osób z alergią.
Nitryl daje dobrą odporność na działanie czynników chemicznych 
oraz odporność na ścieranie.
Długość 33 cm, ok. 0,38 mm grubości.
Zastosowanie: przy postępowaniu z chemikaliami, w przemyśle, 
w gospodarstwie domowym.

Tkanina wykonana z bawełnianego weluru.
Wygodne w użyciu – pokryte warstwą elastycznego lateksu.
Idealne do lekkich prac sprzątających.
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Pewny chwyt – wewnętrzna struktura rękawicy 
wzorowana na plastrze miodu.
Długość 30 cm.
Zastosowanie: 
sprzątanie, przetwórstwo żywieniowe, przemysł, 
rolnictwo, catering.

4101 AJK

1010 AKL

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Rękawice ochronne
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Agrisol Kwas jest kwasowym preparatem myjącym przeznaczonym do usuwania zanieczyszczeń 
nieorganicznych (kamienia mlecznego i kamienia wodnego) z powierzchni i urządzeń stosowanych 
w rolnictwie przy produkcji mleka. Dzięki zastosowaniu 3 różnych kwasów (azotowy, fosforowy 
i siarkowy) usuwa również pozostałości organiczne.
Substancje czynne: kwas azotowy, kwas siarkowy, kwas fosforowy.
Pojemność: 5 kg / 12 kg / 24 kg / 70 kg.

Agrisol Kwas

Środki do czyszczenia i dezynfekcji

Agrisol kwas 5 kg

Agrisol kwas 12 kg

Agrisol kwas 24 kg

Agrisol kwas 70 kg

Nazwa/typ

1/108

1/40

1/24

1/6

01-5076

01-5077

01-5078

01-5079

Kod produktu

Sposób użycia: Przygotować roztwór o stężeniu 0,3-0,5 % (30-50 ml na 10 l wody) 
przy temperaturze wody +40 . W niższych temperaturach mycia (ok. 30 ) zaleca się °C °C
zwiększyć stężenie do 0,8-1% (80-100 ml na 10 l wody). 
Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem. 
Umyte powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

Zastosowanie: 
do mycia obiegowego instalacji udojowych i zbiorników na mleko,
nadaje się do mycia różnych powierzchni (stal nierdzewna, szkło, guma),
usuwanie nalotów rdzy.

 01-5078

 01-5074

Agrisol Zasada

Agrisol Zasada jest płynnym, niepieniącym się preparatem myjącym i dezynfekującym przeznaczonym 
do usuwania zanieczyszczeń organicznych (osady białka i tłuszczu) z powierzchni i urządzeń stosowanych 
w rolnictwie przy produkcji mleka, wykazującym działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. 

podchloryn sodu [zaw. 5,8-9,2 g/100 g produktu (2,7-4,3 g/100 g aktywnego chloru)]Substancje czynne: 
Pojemność: 5 kg / 12 kg / 24 kg / 70 kg.

Agrisol zasada 5 kg

Agrisol zasada 12 kg

Agrisol zasada 24 kg

Agrisol zasada 70 kg

Nazwa/typ

1/108

1/40

1/24

1/6

01-5072

01-5073

01-5074

01-5075

Kod produktu

Zastosowanie: 
dezynfekcja oraz mycie instalacji udojowych oraz schładzalników na mleko,
usuwanie zanieczyszczeń białkowych i tłuszczowych z powierzchni ze stali nierdzewnej, 
tworzyw sztucznych i z ceramiki.
Nie stosować do powierzchni z aluminium, cynku, cyny, miedzianych i ze stali węglowej.

Sposób użycia: Przygotować roztwór o stężeniu 0,3-0,5 % (30-50 ml na 10 l wody) 
przy temperaturze wody +40 . W niższych temperaturach mycia (ok. 30 ) zaleca się °C °C
zwiększyć stężenie do 0,8-1% (80-100 ml na 10 l wody). 
Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem. 
Umyte powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.



AGRISOL N - kwaśny, niepieniący, silnie skoncentrowany preparat dezynfekujący oparty na kwasie 
nadoctowym (15%) służy do odkażania aparatów udojowych oraz innych elementów dojarki 
wymagających czystości mikrobiologicznej. Zapewnia skuteczną dezynfekcję aparatów udojowych 
pomiędzy udojami. 
Substancja czynna: kwas nadoctowy – powstaje z prekursorów nadtlenku wodoru i kwasu octowego 
[zaw. 15% wag., 15 g/100 g produktu]; nadtlenek wodoru [zaw. 14% wag., 14 g/100 g produktu].
Pojemność: 1 kg, 5 kg.
Stosowanie: Działa już w stężeniu 0,1% dla 20 . Zalecane stężenie 0,3-0,5% (30-50 ml na 10 l wody) °C
dla 10-20 . Do stosowania w automatycznych układach dezynfekujących oraz ręcznej dezynfekcji °C
poprzez zanurzenie w roztworze Agrisolu N.

Preparat do dezynfekcji i aparatów udojowych Agrisol N 77, 1 kg

Preparat do dezynfekcji i aparatów udojowych Agrisol N 77, 5 kg

Nazwa/typ

1/10/240

1/108

01-5486

01-5487

Kod produktu

Agrisol 1 E – neutralny preparat myjący do ręcznego mycia konwi do mleka, schładzalników 
oraz pozostałych elementów dojarki mających kontakt z mlekiem. 
Przeznaczony do mycia powierzchni mających kontakt z żywnością. Pojemność: 1 kg, 5 kg.
Sposób użycia: Przygotować roztwór z ciepłą wodą w stężeniu 0,3-0,5% (30-50 ml na 10 l wody). 
Po umyciu powierzchnię należy przepłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

Preparat do ręcznego mycia konwi Agrisol 1 E 78, 1 kg

Preparat do ręcznego mycia konwi Agrisol 1 E 78, 5 kg

Nazwa/typ

1/10/240

1/108

01-5484

01-5485

Kod produktu

 01-5487

Agrisol N

Agrisol 1 E

Mlecid L

Mlecid L-1030

Środek czyszczący, usuwa kamień mleczny oraz inne osady organiczne i nieorganiczne 
z instalacji ciepłowniczych, urządzeń mleczarskich oraz innych urządzeń technicznych.
Nie powoduje korozji stali i gumy.
Nie zawiera silnych kwasów nieorganicznych (stosowanych w tego typu preparatach).

Skuteczny środek myjący, szczególnie polecany do mycia instalacji udojowych. 
Działa odkamieniająco i odtłuszczająco, co pozwala na jednostopniowy proces mycia.

10-4079

10-4081

10-4080

Mlecid L 1 kg (wiaderko)

Nazwa/typ

1/810-4079

Kod produktu

Mlesol 2 kg

Mlesol 5 kg

Nazwa/typ

1

1

10-4080

10-4081

Kod produktu

Mlesol

Płyn do mycia naczyń i konwi.
Preparat otrzymywany w oparciu o biodegradowalne substancje. 
Bezpieczny dla środowiska.

10-4078

Mlecid L-1030 1,15 kg

Nazwa/typ

1/40010-4078

Kod produktu

 01-5485

CAN AGRI,  Małopole,  ul. Przemysłowa 11,  05-252 Dąbrówka;  tel.: +48 29 753 21 70, fax.: +48 29 753 21 71,  canagri@canagri.pl 

Szczegóły dostępne u opiekunów handlowych
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